
Pacote Rouen – Mont Saint 

Michel3 dias & 2 noites
com pensão completa

Un pacote exclusivo para descobrir

dois lugares únicos no mundo …

um mergulho ao coração da Normandia

Medieval

Oferecido por : 

Rouen Normandie Tourisme & Congrès e 

seus parceiros hoteleiros e 

restaurantes, em colaboração com o grupo

La Mère Poulard



1° dia : ROUEN 

• Chegada à Rouen durante a tarde

• Check-in no hotel escolhido no centro

da cidade Rouen

• Visita guiada ao centro histórico de 

Rouen e seus principais monumentos. 

• Tempo livre

• Jantar no restaurante do centro

histórico

• Noite em Rouen



2º dia: ROUEN –

JUMIEGES (30 kms)

• Café da manhã no hotel

• Visita ao Historial Joana d’Arc

• Partida para a rota das Abadias

• Almoço no restaurante da abadia de 

Jumièges 

• Visita guiada da Abadia de Jumièges



2e dia continuação : JUMIEGES – MONT SAINT 

MICHEL (235 kms)

• Partida de Jumièges durante a 

tarde

• Chegada ao Mont Saint Michel en no 

início da noite

• Check-in no hotel

• Jantar em um restaurante intra ou 

extra muros

• Noite no Mont Saint Michel



3º dia : MONT ST MICHEL

• Café da manhã no hotel

• Visita guiada a abadia do Mont 

Saint Michel e seus locais

secretos

• Tempo livre no Monte

• Almoço no restaurante da abadia

com uma vista única do Mont

• Partida para o Mont Saint Michel



FORMULA ECO 
1º dia :

Jantar no restaurante « La Walsheim » (Rouen) 

Uma Tarte Tatin ao Camembert / Um Sauté de Frango à la 

Normande / Uma Tarta Fina de Maçãs / vinho, água & café 

Hospedagem no hotel « Kyriad Centre » 3* (Rouen)

2º dia :

Almoço no restaurante « L’Entre Scène » (Jumièges)

Kir / Salada do Halage / Carne de porco ao molho de 

salsa / Mousse de chocolate com pera / vinho, água e 

café

Jantar no restaurante « La Bergerie » (baia du Mt St 

Michel)

Salada de salmão marinhado com ervas frescas / Caçarola

de cabrito tradição, batatas fritas / Torta Normanda de 

maçãs, creme inglês / cidra, vinhos, água & café

Hospedagem no hotel « Saint Aubert » 2* (baia do Mt St 

Michel)

3º dia :

Almoço no restaurante « Le Relais St Michel » (baia do 

Mt St Michel)

Salada Normanda da estação e lascas de camembert 

crocante / Espeto de camarão e salmão, pequenos legumes

da temporada / Mousse leve de chocolate da casa / 

cidra, vinhos, água e café

A partir 

de

275 €



FORMULA STANDARD 
1º dia:

Jantar no restaurante « Le Rouennais » (Rouen) 

Kir e canapés frios e quentes / Corolla de salsicha

Andouille e seu creme de Neufchâtel / Peito de pato à 

cidra e batata assada/ Magret de canard au cidre et sa 

pomme cuite au four / Trufas de maçã com caramelo/ Vinhos, 

água e café

Hospedagem no hotel « Gustave Flaubert Littéraire » 4* 

(Rouen)

2º dia :

Almoço no restaurante « L’Auberge du Bac » (Jumièges)

Terrine do Campo / Filés de cavalinha ao Vinho Branco / 

Creme Caramelo / Kir, Vinhos e Café 

Jantar no restaurante « La Digue » (baia do Mt St Michel)

Sopa de peixe e croûtons / Caçarola de cabrito à à la 

Normande, batatas fritas / Torta de maçãs, creme inglês/ 

cidra, vinhos, água e café 

Hospedagem no hotel « La Digue » 3* (baia do Mt St Michel)

3º dia :

Almoço no restaurante « Le Relais St Michel » (baia do Mt 

St Michel)

Salada Normanda da estação e lascas de camembert crocante/ 

Espeto de camarão e salmão, pequenos legumes da estação/ 

Mousse leve de chocolate da casa / cidra, vinhos, água & 

café

A partir 

de

340 €



FORMULA SUPERIOR 1º dia :

Jantar no restaurante « La Couronne »(Rouen) 

Ovos com chorizo ibérico / Escalope de bar selvagem (tipo

de peixe) trufado com St Jacques / Baba ao rum com

baunilha / Uma taça de vinho, 1/2 garrafa de água

mineral, um café e docinhos

Hospedagem no hotel « Bourgtheroulde » 5* (Rouen)

2º dia :

Almoço no restaurante « L’auberge des Ruines » (Jumièges)

Kir / Sopa do dia / Frango assado canela e gengibre / 

Pera à hypocras / vinhos, água & café

Jantar no restaurante « La Mère Poulard » (Mt St Michel)

Salada de camarão com tomates picantes / Omelete Tradição

Mère Poulard, baicon e batatas fritas / Bandeja

degustação de 3 sobremesas Mère Poulard de chocolate / 

cidra, vinhos, água & café

Hospedagem no hotel « Le Relais St Michel » 4* (baia do 

Mt St Michel)

3º dia :

Almoço no restaurante « Le Relais St Michel » (baia do Mt 

St Michel)

Salada Normanda da estação e lascas de camembert crocante/ 

Espeto de camarão e salmão, pequenos legumes da estação/ 

Mousse leve de chocolate da casa / cidra, vinhos, água & café

A partir 

de

380 €



CONDIÇÕES :
• Este pacote inclui: 

- A hospedagem durante 2 noites em um dos hotéis mencionados de acordo com a 

formula escolhida

- A pensão completa (com bebidas) do jantar do 1º dia ao almoço do 3º dia nos 

restaurantes mencionados na formula escolhida

- As visitas guiadas e as entradas aos locais mencionados no programa

- O passe do micro-onibus para acesso ao Mont Saint Michel 

• Tarifas estabelecidas com base em : 

- Uma chegada durante a semana

- Grupo base 30 pessoas

- Hospedagem base  1/2 duplo

Suplementos single, finais de semana e dias de feriado e outras bases , consulte-nos

• Observações: 

Este pacote é uma sugestão de itinerário. Não deixe de nos consultar para um

programa sob medida. 

• Reservas : 

ROUEN NORMANDIE TOURISME ET CONGRES
Jessica Villamaux / Tel. : +33 (0) 2 32 08 36 59 / j.villamaux@rouentourisme.com


